Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez
Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt
z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na podstawie
zgody (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Ogólnego) oraz w przypadku przyznania miejsca w Domu Studenckim w celach związanych
z zamieszkaniem w Domu Studenckim.

4.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w procedurze przyznania miejsca w Domu
Studenckim. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpoznanie wniosku.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych
w Rozporządzeniu Ogólnym.

9.

Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać
e-mailem na adres: zds@cm-uj.krakow.pl
pocztą tradycyjna na adres Administracja Zespołu Domów Studenckich ul. Badurskiego 17 pok. nr 1, 30-690 Kraków
lub wycofać osobiście stawiając się w Administracji Zespołu Domów Studenckich przy ul. Badurskiego 17 pok. nr 1
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie wyłączenie Pani/Pana z udziału w procedurze przyznania
miejsca w Domu Studenckim.,

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
……..………………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca
w Domu Studenckim oraz w celach związanych z zamieszkaniem w Domu Studenckim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
……….……………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis

